BURMESE

Income compliance program settlement payments
Services Australia မှ Income Compliance ဒါမှမဟုတ် robodebt အစုလုက် တရာားရရားရာအရရားယူရ

ာင်ရွက်မှုမှာ

တစတ်တပုငား် ပါဝင်တသ
ဲ့ ူရတွထံ စာရရားလုက်ပါတယ်။
သင်ဟာ အစုလုက် တရာားရရားရာအရရားယူရ

ာင်ရွက်မှုမှာ တစတ်တပုငား် ပါဝင်တသ
ဲ့ ူဖြစ်ပပား ရကျေရအားရငွခွတမ်ားရရှြု ဲ့

သတ်မှတ်ချေက်ဖပညဲ့်မပါက သငဲ့အ
် ရ ကားအမျေ ားအစာားရတွနပတ်
ှ ်၊
ဲ့ သက်တဲ့ အချေက်အလက် စာတစ်ရစာင်ကု 2021 ခုနစ
နဝ
ု င်ဘာလ 19 ရက်ရနမှဲ့ ာ ရရှမှာဖြစ်ပါတယ်။
Services Australia မှ ရပားစာရတွကု သင်လက်ခံရယူလုတဲ့ ရရွ ားချေယ်မှုအရပေါ်မူတည်ပပား သငဲ့ရ
် စာက
ု သငဲ့ရ
် myGov
ဲ့
ဲ့
စာဝင်ရသတတာသု ဒါမှ
ဲ့ မဟုတ် စာတုက်မှတစ်
အစုလုက် တရာားရရားရာအရရားယူရ

ငဲ့် ပရပားသွ
ု ဲ့
ာားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ာင်ရွက်မှု

ုငရ
် ာ အြွွဲ့သာားတုငား် ရကျေရအားရငွခွတမ်ားရရှမှာမဟုတ်ပါ။

ဤစာက သငဲ့အ
် ာား သင်ရငွဘယ်ရလာက်ရရှမှာကု ရဖပာဖပမှာမဟုတ်ပါ။ သငဲ့အ
် ရနန ဲ့သတ်မှတ်ချေက်ဖပညဲ့်မရင် Services
Australia မှ သငဲ့က
် ု ၎င်ားတမရပားရချေ
ု ဲ့
မ ရငွပမာဏကု အသရပားြု 2022
ခုနစ
ှ ် ပထမနှစ်ဝက်မှာ သငဲ့ထ
် သ
ံ ု ဲ့
ဲ့
ထပ်မံစာရရားရပားပုမှဲ့ ာဖြစ်ပါတယ်။
လူအမျောားစုမှာ ရကျေရအားရငွခွတမ်ားအရဖမာက်အဖမာား ရရှမှာမဟုတ်ပါ။ ရကျေရအားရငွခွတမ်ားအမျောားစုမှာ $50 န ဲ့$300 ကကာား
ဖြစ်နင
ု ပ
် ါတယ်။
သတ်မှတ်ချေက်ဖပညဲ့်မရသာအြွွဲ့သာားရတွက ၎င်ားတအရ
ု ဲ့
ကားရ ပမာဏအနည်
ားငယ်ပ ဖပန်
ဲ့

ပ်ခဲ့ရင်ရတာင်

၎င်ားတအာားလံ
ု ဲ့
ုားအတွက် ရကျေရအားရငွခွတမ်ားကု ကျွနပ
်ု ်တု တွ
ဲ့ က်ချေက်ရပားသွာားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ုလုတာက အချေ ွဲ့အြွွဲ့သာားမျောား

အရနန ဲ့$10 ရအာက်သာ ရရှမှာဖြစ်ပါတယ်။
သငဲ့အ
် ရနန လက်
ရှမှာ Centrelink ရထာက်ပံဲ့ရကကားကု ရရှရနတယ်
ဲ့
Compliance အရ ကားက ဖပန်အမ်ားရငွရရှခဲ့တယ်

ုရင် ဒါမှမဟုတ် မကကာရသားမက your Income

ုရင် သငဲ့ရ
် ရကျေ
ရအားရငွခွတမ်ားကု အ
ဲ့

ုပါဘဏ်စာရင်ားထသု ဲ့

လရပားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သငဲ့အ
် ရနန ဘဏ်
အချေက်အလက်ရတွကု ရဖပာင်ားချေငရ
် င် myGov မှတစ်
ဲ့
အသံုားဖပ ပပား ရ

ငဲ့် သငဲ့ရ
် Centrelink
အွနလ
် ုငား် အရကာငဲ့က
် ု
ဲ့

ာင်ရွက်နင
ု ပ
် ါတယ်။ သငဲ့ရ
် အချေ
က်အလက်ရတွကု မွမ်ားမံဖပင်
ဲ့

င်ြု 2022
ခုနစ
ှ ်၊ ရြရြာ်ဝါရလ 11
ဲ့

ရက်ရနအထ
အချေန်ရှပါတယ်။
ဲ့
ကျွနပ
်ု ်တု ဲ့ က ပံုမှနရ
် ထာက်ပံဲ့ရကကားမရရှရင်၊ ဖပန်အမ်ားရငွရပားရချေရရားလုပ်ရ

ာင်မှု အစတ်အပုငား် အရနန ဲ့ကျွနပ
် ု ် တက
ု ဲ့ ု သငဲ့ရ
် ဲ့

ဘဏ်အချေက်အလက်ရတွ မရပားရရသားရင် သငဲ့ရ
် ရကျေ
ရအားရငွခွတမ်ားရရှြအတွ
ု ဲ့
က် ဒါကု လုပ်ရ
ဲ့

ာင်ရပါမယ်။

သငဲ့အ
် ရနန ဲ့Services Australia က စာထမှာ သင်ရရှနင
ု တ
် ဲ့ အရ ကားအာားလံုားကု ထညဲ့်သွငား် မထာားဘူားလု ထင်
ပါက ဒါမှမဟုတ်
ဲ့
သငဲ့အ
် ရ ကားရတွကု အမျေ ားအစာားမှာားယွငား် ထညဲ့်သွငား် ထာားတယ်လု ထင်
ပါက သံုားသပ်မှုတစ်ခု
ဲ့
ဖပ လုပ်ရပားြရတာင်
ု ဲ့
ား

ုနင
ု ပ
် ါတယ်။ သံုားသပ်မှုကု 2021 ခုနစ
ှ ်၊ ဒဇင်ဘာလ 10 ရက်ရန ဲ့ရနာက်

ုားံ ထာားပပား ရတာင်ားခံရပါမယ်။

အဒါကု သငဲ့ရ
် Centrelink
အွနလ
် ုငား် အရကာငဲ့က
် ရန ‘Class action settlement query’ ကု ဖြညဲ့်စွက်ပပား
ဲ့
ရ

ာင်ရွက်နင
ု ပ
် ါတယ်။

သငဲ့ဘ
် ာသာစကာားဖြငဲ့် အချေက်အလက်ပုမုသရှလုပါက servicesaustralia.gov.au/classaction သု ဝင်
ဲ့ ရရာက်ကကညဲ့်ရှုပါ။
သငဲ့အ
် ရနန ရကျေ
ရအားရငွခွတမ်ားလုပ်ငန်ားစဉ်နပတ်
ဲ့
ဲ့ သက်လု ြု
ဲ့ နား် 1800 171 846 သု ရခေါ်
ဲ့
စကာားရဖပာ

ုပပား Services Australia န ဲ့

ုနင
ု ပ
် ါတယ်။ စကာားဖပန်တစ်ဦားလုအပ်ပါက ကျွနပ
် ု ် တက
ု ဲ့ ု အသရပားပါ၊ ကျွနပ
်ု ်တု ဲ့စကာားဖပန်တစ်ဦား

အခမဲ့စစဉ်ရပားပါမယ်။
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ENGLISH

Income compliance program settlement payments
Services Australia is writing to people who are part of the Income Compliance or robodebt class
action.
If you are part of the class action, you will get a letter by 19 November 2021 with information about
your debt categories and if you are eligible for a settlement payment.
Your letter will be sent to your myGov inbox or by post, depending on how you choose to get
letters from Services Australia.
Not every class action member will get a settlement payment.
The letter will not tell you how much money you will get. If you are eligible, Services Australia will
write to you again in the first half of 2022 to let you know the amount before they pay you.
Most people will not get a large settlement payment. The majority of settlement payments will be
between $50 and $300.
We’ll calculate settlement payments for all eligible group members, even if they only repaid a small
amount of their debt. This means some group members will get less than $10.
If you currently get a Centrelink payment, or recently got a refund of your Income Compliance debt,
your settlement payment will go into the same bank account.
If you want to change your bank details, you can do this using your Centrelink online account
through myGov. You have until 11 February 2022 to update your details.
If you do not get a regular payment from us, and have not given us your bank details as part of the
refund process, you must do this to get your settlement payment.
If you think Services Australia has not included all of your eligible debts in the letter, or you think
your debts have been put in the wrong category, you can ask for a review. You need to ask for a
review by 10 December 2021.
You can do this by completing the ‘Class action settlement query’ in your Centrelink online
account.
For more information in your language, go to servicesaustralia.gov.au/classaction.
You can also call 1800 171 846 and speak to Services Australia about the settlement process. Let
us know if you need an interpreter, and we will arrange one for free.
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